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Protocol versieringen. 
  
Voor het aanbrengen van versieringen met feestdagen en verjaardagen, wil ik iedereen 
nogmaals informeren over de maatregelen die betrekking hebben op de brandveiligheid 
binnen Zorgcentrum Sint Franciscus. Onderstaande maatregelen zijn opgesteld in overleg 
met de regionale brandweer.  
 
 Ingangen, doorgangen, uitgangen, trappen en vluchtroutes moeten vrij zijn van 

obstakels. Dit geldt ook voor fietsen die aan de buitenkant voor de nooduitgang zijn 
geplaatst. 

 De noodverlichting mag niet aan het zicht worden onttrokken. 
 Ieder personeelslid dient te weten hoe te handelen bij brand en dient daarbij op de 

hoogte te zijn van het ontruimingsplan (ligt op het ladenblok bij de receptie). 
 Brandhaspels en draagbare blustoestellen moeten altijd zichtbaar en bereikbaar zijn, 

plaats dus niets voor de blusmiddelen.  
 Er mag geen versiering boven de ingangen en nooduitgangen worden bevestigd. 
 Wandversieringen mogen eveneens op gangen niet worden aangebracht. 
 Kerstbomen zijn niet toegestaan in vluchtroutes zoals gangen, doorgangen 

trappenhuizen en bij nooduitgangen. 
 Ontbrandbare kunststof kersbomen zijn wel toegestaan op: 

o Eikenlaan  in de hoek bij de panty; 
o Beukenlaan tegenover de zusterpost in de nis naast de bestuurskamer; 
o Dennenlaan tegenover de zusterpost bij de rokersruimte; 
o Alle groepswoningen; 
o Lavendelhof; 
o Atrium en de Vertoeverij; 

 Gebruik goedwerkende en goedgekeurde kerstverlichting. 
 Doe de verlichting uit als u de ruimte verlaat. 
 Los dennengroen en ander hout mag absoluut niet worden gebruikt. 
 Open vuur, in de vorm van kaarsjes, waxine lichtjes, lantaarns en lampionnen zijn niet 

toegestaan. Ook niet in de Vertoeverij of het Atrium. 
 Plafonversiering moet zo zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van medewerkers en 

bewoners hangt. Dit is te bereiken door de versiering tenminste 2.50 meter hoogte 
aan te brengen. 

 Stoffering en versiering moet minimaal 50 cm vrij gehouden worden van spots. 
 Textiel versieringen zijn niet toegestaan in gangen of trappenhuizen, maar alleen in 

verblijfsruimten. 
 
Impregneren: Met impregneren van kerstbomen of takken zijn nog geen goede resultaten 
geboekt die het materiaal met zekerheid voldoende brandveilig maken. Dus echte 
kerstbomen en takken zijn verboden te gebruiken. 
 
Er mag alleen materiaal gebruikt worden dat gekocht wordt door de Stichting. Dus zelf geen 
kerstversiering of verlichting meebrengen. 
 
De voorschriften zijn niet alleen van toepassing op versiering voor kerst, maar gelden het 
hele jaar door. 
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Deze regeling is in werking getreden op 1 november 2012. 
Bij evaluatie op 2 februari 2015 zijn er enkele wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 2 februari 2015 van kracht. 
 
Bij evaluatie op 19 april 2017 zijn er geen wijzigingen aangebracht. 
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 
 


